Liga lesní moudrosti HLEDÁ A PÁTRÁ – ekonom a finanční manažer
Máš chuť a energii rozvíjet, budovat a učit se?
Máš ekonomické vzdělání, nebo se v ekonomických otázkách orientuješ?
Chceš si vydělat nějakou tu korunu?
Ty se v tom sice nevidíš, ale poznáváš v tom svého kamaráda/ku?

Hledáme člověka, který by se chtěl zapojit do dění v kanceláři LLM, respektive v její ekonomické
části. Veronika se rozhodla šířit vzdělanost u budoucí generace, což chválíme, ale přináší nám to i
nemalé starosti, kdo nám ji nahradí.
Co to konkrétně znamená?
Každý rok se LLM zapojuje do projektů MŠMT (investičních i neinvestičních) a od září se zapojí i do
nového dvouletého projektu ESF, u kterého budeš zastávat funkci finančního manažera.
Náplň práce:
- vedení podvojného účetnictví
- zpracování mezd a náhrad pro malý počet zaměstnanců
- tvorba a kontrola rozpočtu
- řízení Cash-flow
- podílení se na tvorbě žádostí o dotace a granty, vyúčtování dotací
- zpracování daňového přiznání (z příjmů právnických osob, silniční daň)
- komunikace s orgány státní správy (PSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad)
- vedení pokladny
- případná pomoc jednotlivým kmenům s účetnictvím
- finanční vedení projektu ESF
Požadavky:
- SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
- praxe s vedením účetnictví a mezd neziskové organizace
- zkušenosti s tvorbou rozpočtů
- znalost účetního programu
- zkušenost s finančním řízením evropského projektu
Výhodou:
- Znalost prostředí neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží
- Znalost účetního programu Pohoda
Veronika by ráda postupně do konce prázdnin předala účetnictví a další agendu související
s ekonomickým řízením LLM. Jedná se o celý úvazek po dobu dvou let. Po dvou letech možnost
prodloužení smlouvy. Nástup na plný úvazek 1. 9. 2018
Chcete-li získat další informace, obraťte se rovnou na Evu –
Mob: 775 775 375, email: ustredi@woodcraft.cz.
Zájemci, nechť zašlou stručný motivační dopis a informace o své profesní kvalifikaci na
ustredi@woodcraft.cz do 30. 4. 2018
O případném postupu do dalšího kola formou ústního pohovoru Vás budeme informovat.

